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തീയതി: 23/03/2020 

186 ക ോ  രോജ്യങ്ങളിൽ ക ോവിഡ്-19 കരോഗം പടര്ന്നുപിടിക്കുന്നതിനോൽ ക ോ ോകരോഗയ 
െംഘടന ക ോവിഡ്-19 കരോഗസെ മഹോമോരിയോയി പ്രഖ്യോപിച്ചിരിക്കുന്നു. ക രള 
െര്കോര്,  20.03.2020ന് ക ോവിഡ്-19  െംസ്ഥോന ദുരന്തമോയി പുനപ്രഖ്യോപനം 
നടത്തു യുണ്ടോയി. ഈ െോഹചരയെിൽ കരോഗബോധസെതിസര  ജ്ോഗ്രതയും 
നിരീക്ഷണവം ശക്തിസെടുെി.   

വീട്/ആശു ത്രി നിരീക്ഷണം 

• െംസ്ഥോനസെ വിവിധ ജ്ില്ല ളി ോയി 64320 കപര് നിരീക്ഷണെി ോണ്  

• ഇവരിൽ 63937 കപര് വീടു ളിലം, 383 കപര് ആശുപത്രി ളിലം നിരീക്ഷണെി ോണ്. 

 1897 പെ  കർച്ചവയൊധി രരൊഗ നിയമത്തിപെ (രകന്ദ്ര നിയമം3)2, 3, 4 വകുപ്പുകള്ക്ക നൽകിയിട്ടുള്ള 
അധികൊരങ്ങള്ക്ക വിനിരയൊഗിച്ച് രകൊവിഡ് 19- പെ വയൊ ന നിയന്ത്രണത്തിനം നിർരേശങ്ങള്ക്ക 
കർശനമൊയി  ൊെിുന്നതിനം രകരള സർക്കൊർ 21-3-2020 ന രകരള  കർച്ചവയൊധികള്ക്ക, 
രകൊവിഡ് -19 നിയന്ത്രണങ്ങള്ക്ക , 2020 ചട്ടങ്ങള്ക്ക പുറപപ്പടുവിച്ചിരിുന്നു.. 

• COVID-19 ബോധിത രോജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും യോത്രോ ചരിത്രമുള്ളവര് അസല്ലങ്കിൽ അെരം 
യോത്രകോരുമോയി െമ്പര്കം പു ര്ത്തുന്ന വയക്തി ള്, വീടു ളിൽ നിരീക്ഷണെിൽ 
തുടരോന് അഭ്യര്ത്ഥിക്കുന്നു. ആ ിംഗനം അസല്ലങ്കിൽ ഹസ്തദോനം കപോസ  സ്പര്ശിച്ചു 
സ ോണ്ടുള്ള െോമൂഹി  ആശംെ ള് ഒഴിവോക്കു . നിങ്ങളുസട മുഖ്ം, മൂക്,  ണ്ണു ള് 
എന്നിവ സ്പര്ശിക്കുന്നത് ഒഴിവോക്കു . തുമ്മുകമ്പോഴം, ചുമയ്ക്കുകമ്പോഴം വോയും, മൂക്കും തൂവോ  
സ ോണ്ട് മൂകടണ്ടതും, ഇടെിസട ക  ള് കെോപ്പം, സവളളവം ഉപകയോഗിച്ച് 
 ഴക ണ്ടതുമോണ്. ക ോവിഡ്-19 കരോഗ ക്ഷണങ്ങള് ഉള്ളവരും  അവസര പരിചരിക്കു യും 
സചയ്യുന്ന ആളു ള് മോത്രകമ മോസ്ക് ധരികകണ്ടതുള്ളു. മോസ്ക് ഉപകയോഗിക്കുന്നവര് അത് 
ഉപകയോഗികകണ്ട മോര്ഗങ്ങള്മനസ്സി ോകി ഉപകയോഗികകണ്ടതും, ഉപകയോഗകശഷം 
മോസ്കു ള് ശോസ്ത്രീയമോയി തസന്ന െംസ്കരികകണ്ടതുമോണ്. സപോതുജ്നങ്ങള് N-95 
മോസ്കു ള് ഉപകയോഗികകണ്ടതില്ല 

• ആകരോഗയവകുെിസന്റ സവബ് കെറ്റിൽ കഷോെിംഗ്  മോളു ള്,ബൂട്ടി പോര്ളറു ള് 
ബോര്ബര് കഷോപ്പ ള് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ജ്ീവനകോര് പോ ികകണ്ട 
മോര്ഗനിര്കദശങ്ങള് പുതിയതോയി നൽ ിയിട്ടുണ്ട്. 

• ആകരോഗയ വകുെ് ജ്ീവനകോര്ക്കും മറ്റ് ഇതര വകുെ് ജ്ീവനകോര്ക്കും, 
സപോതുജ്നങ്ങള്ക്കും  കവണ്ട  പരിശീ ന െഹോയി ള്, ആകരോഗയ അവകബോധന 
െകേശങ്ങള് വിഡികയോ രൂപെിൽ തയ്യോറോകി “ക രള സഹൽെ്  ഓണ്ക ന് 
സെയിനിംഗ് ” എന്ന ആകരോഗയവകുെിസന്റ യുടുബ് ചോന ിൽ 
ഉള്സെടുെിയിട്ടുണ്ട്(https://www.youtube.com/c/keralahealthonlinetraining). 
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സൊമ്പിള്ക്ക  രിരശൊധന 

• കരോഗ ക്ഷണങ്ങള് ഉള്ള 4291 വയക്തി ളുസട െോമ്പിള് പരികശോധനെ് 
അയച്ചിട്ടുണ്ട്.ഇതിൽ 2987 െോമ്പിളു ളുസട പരികശോധനോ ഫ ം സനഗറ്റിവ് ആണ്. 

 രിരശൊധനൊ ഫെം 

• ക രളെിൽ ഇന്നസ  വസര കരോഗബോധ സ്ഥിരീ രിച്ചവരുസട എണ്ണം 67 ആയിരുന്നു. 

• ഇന്ന് ക രളെിൽ 28 കപര്ക്  കരോഗം സ്ഥിരി രിച്ചു. ഇവരിൽ 19 കപര്  ോെര്കഗോഡ് 
ജ്ില്ല, 5 കപര്  ണ്ണൂര് ജ്ില്ല, 1 ആള് എറണോകുളം ജ്ില്ല, 1 ആള്  പെനംതിട്ട ജ്ില്ല , 1 ആള് 
തൃശ്ശൂര് ജ്ില്ല, 1 വികദശ സപൌര എന്നിങ്ങസന ഉള്സപടുന്നു.   

•  ണ്ണൂര് ജ്ില്ലയിൽ ചി ിത്സയിൽ ആയിരുന്ന  ഒരോസള ഡിെ്ചോര്ജ്് സചയ്തു.  
 

അനബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങള് 

• നിരീക്ഷണെിലള്ള വയക്തി ളുസട വര്ധിചു വരുന്ന എണ്ണം  ണകോകി കൂടുതൽ 
ക ോവിഡ് സ യര് സെന്ററു ള് ആരംഭ്ിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക രളെിൽ തോമെം അല്ലോെ 
ടൂറിസ്റ്റു ള്, മറ്റു യോത്രകോര് എന്നിവരുസട ഐകെോസ ഷന്  ഉകദശിച്ചു ആണ് ഈ 
ക ന്ദ്രങ്ങള്.  

• സ ോകറോണോ കവറെ്  കരോഗബോധ െംശയിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങള്ക് മോനെി  
പിന്തുണ പ്രദോനം സചയ്യുന്നതിന് കവണ്ടി െംസ്ഥോനസെോട്ടോസ  252 അംഗങ്ങസള 
വിവിധ ജ്ില്ല ളി ോയി വിനയെിച്ചിട്ടുണ്ട്. 26098 സട ികഫോണിക് സ ൌണ്െി ിംഗ് 
കെവനങ്ങള് ഇത് വസര  ഭ്യമോകി. 

• ആകരോഗയ പ്രവര്െ ര്, ആകരോഗയകെന, െന്നധ പ്രവര്െ ര് എന്നിവരടങ്ങുന്ന 
സ്കവോഡു ള് രൂപീ രിച്ച് ഗൃഹ െേര്ശനം നടെി നിരീക്ഷണെിലള്ള 
വയക്തി ളുമോയി ശക്തമോയ ആശയവിനിമയം ഉറെോക്കുന്നതോണ്.  

• െംസ്ഥോന ത െിലം എല്ലോ ജ്ില്ല ളിലം അവശയ മോനവവിഭ്വകശഷി ഉറപ്പ 
വരുെോനോയുള്ള ടീമു സള വിനയെിച്ചു. വിമോനെോവള നിരീക്ഷണെിനം, ആശുപത്രി 
നിരീക്ഷണെിനം ഗതോഗത െംവിധോനം ഉറപ്പ വരുെോനം കവണ്ട 
മോനവവിഭ്വകശഷി എല്ലോ ജ്ില്ല ളിലം ഉറെ് വരുെിയിട്ടുണ്ട്. 

• എല്ലോ ജ്ില്ല ളിക യും തിരസെടുകസെട്ട ആശുപത്രി ളിൽ മതിയോയ ഭ്ൌതി  
െോഹചരയങ്ങളും പ്രകതയ  ചി ിത്സോ െൌ രയങ്ങളും ഉറപ്പ വരുെിയിട്ടുണ്ട്. 

• ക ോവിഡ്-19സനതിരോയ കപോരോട്ടെിൽ ആകരോഗയവകുപ്പമോയി ക ക ോര്കോന് 
ആകരോഗയപ്രവര്െ സര ഞങ്ങള് ക്ഷണിക്കുന്നു.ആശുപത്രി ള്, വീടു ള്, 
വിമോനെോവളങ്ങള്, തുറമുഖ്ങ്ങള്, സറയിൽകവ കേഷന ള്, ബെ് കേഷന ള് 
എന്നിവിടങ്ങളിൽ െന്നധ കെവനം നടത്തുന്നതിന് തോസഴ നൽ ിയിരിക്കുന്ന  ിങ്ക് 
ഉപകയോഗിച്ച് നിങ്ങള്ക്കും കചരോം. തോൽെരയമുള്ള ആകരോഗയ പ്രവര്െ ര്ക് ഈ 
കഫോമിൽ വിശദോംശങ്ങള് പൂരിെിച്ച് െമര്െികോം. ആകരോഗയകുടുംബകക്ഷമ വകുെ്ഉടന് 
തസന്ന നിങ്ങസള ബന്ധസെടുന്നതോയിരിക്കും. 

• വരൂ, ഞങ്ങരളൊപടൊപ്പം അണി രചരൂ 

• https://forms.gle/3FtcS7ovp1YGG9539 
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അനബന്ധം-1: ജില്ലകളിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ ഉള്ളവരുപട വിവരങ്ങള് 

ജില്ല 
ആപക 

നിരീക്ഷണത്തിലുള്ള 
ആളുകളുപട എണ്ണം 

വീടുകളിൽ 
നിരീക്ഷണത്തിലുള്ള 
ആളുകളുപട എണ്ണം 

ആശു ത്രികളിൽ 
നിരീക്ഷണത്തിലുള്ള 
ആളുകളുപട എണ്ണം 

ഇന്ന് അഡ്മിറ്്  
പചയ്യപപ്പട്ടവരുപട 

എണ്ണം 

തിരുവനന്തപുരം 5477 5426 51 22 

പകൊല്ലം 1073 1070 3 0 

 ത്തനംതിട്ട 4580 4565 15 3 

ഇടുക്കി 643 640 3 0 

രകൊട്ടയം 2499 2492 7 1 

ആെപ്പുഴ 4840 4826 14 3 

എറണൊകുളം 4230 4201 29 8 

തൃശൂർ 9336 9292 44 8 

 ൊെക്കൊട്  5162 5135 27 8 

മെപ്പുറം 9294 9279 15 11 

രകൊഴിരക്കൊട് 8408 8370 38 12 

വയനൊട് 1440 1436 4 3 

കണ്ണൂർ 6481 6409 72 23 

കൊസർരഗൊഡ്  857 796 61 20 

ആപക 64320 63937 383 122 
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അനബന്ധം-1: രരൊഗബൊധ സ്ഥിരീകരിചിട്ടുള്ളവരുപട ക്രമം 

രരൊഗബൊധ 
സ്ഥിരീകരിച്ച 

വയക്തികളുപട എണ്ണം 
ജില്ല 

നിെവിപെ 
അവസ്ഥ  രൊമർശം 

3 
തൃശൂര് 
ആ പ്പഴ 
 ോെറകഗോഡ് 

സനഗറ്റീവ് ഡിെ്ചോര്ജ്് സചയ്തു 

5 പെനംതിട്ട കപോെിറ്റീവ് ആശുപത്രി 
നിരീക്ഷണം 

1 ഏറണോകുളം കപോെിറ്റീവ് 
ആശുപത്രി 
നിരീക്ഷണം 

8 
പെനംതിട്ട – 4 

കപോെിറ്റീവ് 
ആശുപത്രി 
നിരീക്ഷണം ക ോട്ടയം – 2 

ഏറണോകുളം -2 

2 
 ണ്ണൂര് -1 

കപോെിറ്റീവ് ആശുപത്രി 
നിരീക്ഷണം തൃശൂര് -1 

3 തിരുവനന്തപുരം -3 കപോെിറ്റീവ് 
ആശുപത്രി 
നിരീക്ഷണം 

2 തിരുവനന്തപുരം -1 
ഇടുകി – 1 

കപോെിറ്റീവ് ആശുപത്രി 
നിരീക്ഷണം 

3 
മ പ്പറം-2 
 ോെറകഗോഡ്-1 കപോെിറ്റീവ് 

ആശുപത്രി 
നിരീക്ഷണം 

1  ോെറകഗോഡ്-1 കപോെിറ്റീവ് ആശുപത്രി 
നിരീക്ഷണം 

12 ഏറണോകുളം-6 
 ോെറകഗോഡ്-6 കപോെിറ്റീവ് ആശുപത്രി 

നിരീക്ഷണം  

12 
ഏറണോകുളം-3 
 ണ്ണൂര് -3 
 ോെറകഗോഡ്-6 

കപോെിറ്റീവ് ആശുപത്രി 
നിരീക്ഷണം 

15 

ഏറണോകുളം-2 
മ പ്പറം-2 
ക ോഴികകോട്-2 
 ണ്ണൂര് -4 
 ോെറകഗോഡ്-5 

കപോെിറ്റീവ് ആശുപത്രി 
നിരീക്ഷണം 

28 

പെനംതിട്ട-1 
തൃശൂര് -1 
ഏറണോകുളം-2 
 ണ്ണൂര് -5 
 ോെറകഗോഡ്-19 

കപോെിറ്റീവ് 
ആശുപത്രി 
നിരീക്ഷണം 

ഇതുവപര 95 രരൊഗികളിെൊണ് രരൊഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ 91 ര ർ ചികിത്സയിെൊണ് 
ആശു ത്രിയിൽ അഡ്മിറ്്  പചയ്തിരിുന്നവരുപട ജില്ലതിരിച്ചുള്ളകണക്ക് 

ജില്ല ജില്ലയിൽ ചികിത്സയിലുള്ളവരുപട എണ്ണം 

തിരുവനന്തപുരം 4 

പെനംതിട്ട 8 

ക ോട്ടയം 4 

ഏറണോകുളം 16 

തൃശൂര് 2 

മ പ്പറം 4 

 ണ്ണൂര് 15 

 ോെറകഗോഡ് 35 

ക ോഴികകോട് 3 
ആപക 91 



ക ോള് സെന്റര് നമ്പര്:0471 2309250, 2309251, 2309252, 2309253, 2309254, 2309255 
ദിശ: 0471-2552056, 1056 

 


